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Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. 
U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały VIII/55/2007 
Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 maja 2007 r. w spra-
wie zatwierdzenia programu współpracy Miasta i Gminy 
Ostrzeszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na 2008 rok

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 roku 
zadań publicznych w zakresie promocji zatrudnienia i ak-
tywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagro-
żonych zwolnieniem z pracy wraz z udzieleniem wsparcia 
finansowego (dotacji z budżetu)
1. Rodzaj zadania:
PROWADZENIE GMINNEGO CENTRUM INFORMA-
CJI. 
Przedmiotem konkursu jest ogół działań, mających na celu 
prowadzenie gminnego centrum informacji jako placówki, 
stanowiącej ważne uzupełnienie wiedzy o rynku pracy, 
pomocnej zarówno osobom poszukującym pracy, jak i pra-
codawcom, chcącym zatrudnić pracowników. Działania te 
obejmują m.in. szkolenie wolontariuszy.
2. Wysokość środków publicznych:
Na realizację powyższego zadania Miasto i Gmina Ostrze-
szów udzieli wsparcia finansowego w postaci dotacji. Pro-
ponowana wysokość dotacji (brutto) wynosi 15.000 zł.
3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie:
O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarzą-
dowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 
prowadzące działalność statutową w zakresie rynku pracy, 
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozo-
stających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
4. Termin realizacji zadania: Realizacja zadania następu-
je w terminie do końca 2008r. 
5. Zasady przyznania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 
późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/55/2007 Rady Miejskiej 
Ostrzeszów z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zatwierdze-
nia programu współpracy Miasta i Gminy Ostrzeszów z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego na 2008 rok, po podpisaniu stosownych umów z wy-
łonionymi oferentami.
6. Termin składania ofert:
   1) oferty należy składać w terminie do 29 listopada 2007r. 
w sekretariacie Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów 
(Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, pok. 19, I piętro) 
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w 
Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów.
   2) oferta powinna być złożona na formularzu wniosku 
zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.                
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-
mowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 
264, poz. 2207).
   3)  wniosek (oryginał) musi być dostarczony lub przesłany 
w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę 
podmiotu ubiegającego się o dotację wraz z adnotacją: 
prowadzenie GCI.

   4) wnioski złożone w inny, niż opisany wyżej sposób nie 
będą rozpatrywane.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze 
oferty:
   1) lista podmiotów ubiegających się o dotacje zostanie 
umieszczona na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miasta 
i Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i 
Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANIZACJE POZARZĄ-
DOWE”) niezwłocznie po upływie terminu składania 
ofert.
   2) decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację 
oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i 
Gminy Ostrzeszów po zasięgnięciu opinii Komisji Ocenia-
jącej w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. 
Skład i regulamin pracy Komisji Oceniającej określa zarzą-
dzenie Burmistrza, opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „ORGANI-
ZACJE POZARZĄDOWE”). 
   3) podpisanie umowy o realizację zadania następuje po 
ogłoszeniu wyników konkursu, o którym mowa w pkt 8 ni-
niejszego ogłoszenia, jak również po spełnieniu innych, 
określonych przez Burmistrza warunków, w szczególności 
prawidłowego rozliczenia dotacji za rok ubiegły.
   4) przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryte-
ria: udział środków publicznych przeznaczonych na reali-
zację zadania przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji 
zadania możliwości realizacji zadania przez wnioskującego 
(zasoby kadrowe, rzeczowe) wartość merytoryczna oferty
doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym cha-
rakterze efekty dotychczasowej działalności.
   5) zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji po-
danej w ogłoszeniu konkursowym i zakresu realizacji zada-
nia w stosunku do złożonej oferty, jak również możliwość: 
odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia 
terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia 
i zakończenia postępowania konkursowego. W przypad-
ku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwotydotacji w 
stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni 
związani złożonymi ofertami.
8. Wyniki konkursu: Wyniki konkursu ogłasza się po-
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i 
Gminy w Ostrzeszowie oraz publikację w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „OR-
GANIZACJE POZARZĄDOWE”) w terminie do 7 dni od 
daty uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2008 rok.
9. Koszty zadań w roku 2006 i 2007: 
W latach 2006 i 2007 zadanie o podobnym nie było dofi-
nansowane w postaci dotacji, udzielonej z budżetu Miasta 
i Gminy Ostrzeszów.

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym 
formularz wniosków, wzór umowy, formularz 
sprawozdania, można uzyskać pod wskazanym 
wyżej adresem, bądź w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów (dział: „OR-
GANIZACJE POZARZĄDOWE). Ponadto osobą 
upoważnioną do kontaktu w sprawie konkursu jest 
Sekretarz Miasta i Gminy Ostrzeszów, tel. /062/ 
732-06-07.

UWAGA!
Prosimy o terminowe 
składanie ofert. Złożenie 
oferty po terminie (tj. 
po 29 listopada 2007r.) 
spowoduje jej odrzuce-
nie bez rozpatrzenia.

OGŁOSZENIE 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Rojowie 
w rejonie oczyszczalni ścieków 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miej-
ską Ostrzeszów uchwały Nr XII/82/2007r. z dnia 25.10.2007r. 
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego w Rojo-
wie w rejonie oczyszczalni ścieków”, obejmującego obszar 
położony w granicach przedstawionych na mapie, stanowią-
cej załącznik graficzny do uchwały. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego. Wnioski należy składać na pi-
śmie w Urzędzie Miasta i Gminy (63-500 Ostrzeszów, ul. 
Zamkowej 31) w terminie do dnia 30 listopada 2007r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
dr inż. Stanisław  Wabnic

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
                         terenu położonego we wsi Rojów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz.717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską Ostrzeszów uchwały nr XII/79/2007 z dnia 25.10.2007r. 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego we 
wsi Rojów (rejon ulicy Hetmańskiej). Zmiana planu obejmuje 
obszar w granicach przedstawionych na mapie stanowiącej 
załącznik graficzny do uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienio-
nego planu miejscowego. Wnioski należy składać na pi-
śmie w Urzędzie Miasta i Gminy (63-500 Ostrzeszów, ul. 
Zamkowa 31) w terminie do dnia 30 listopada 2007r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieru-
chomości , której dotyczy.

 Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
                    dr inż. Stanisław  Wabnic

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego we wsi Rojów


